
CÁCERES-MT,  23 E 24 DE AGOSTO DE 2021

ANO 59 - Nº 10.741

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta segunda-feira (23) 
a Operação Off Road para cumprimento de 10 ordens judiciais, entre 
mandados de busca e apreensão e de prisão na região de fronteira. A 
operação tinha como alvos membros de uma associação criminosa 
voltada a roubos de veículos que são levados para a Bolívia. 
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 P a r a  m a r c a r  a  
Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e 
Múltipla 2021, a Associação 
de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Cáceres, 
está  real izando várias  
palestras que visam chamar a 
atenção da sociedade acerca 
da luta pelos direitos das 
pessoas com deficiência. 
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Quarta-feira, máxima para a comunidade católica de 
Cáceres, que reverencia com extrema dedicação, fé e amor, o seu 
padroeiro São Luiz de França, numa apoteose cristã, cuja abertura se 
deu no dia 16 último, com o início da poderosa novena, que se 
encerra amanhã, 24, sempre nos horários sacros das 19 horas na 
Catedral São Luiz. Página 03 

Prédios públicos instalados em Cáceres recebem serviços de 
limpeza, jardinagem e obras feitos por equipe de reeducandos do 
Sistema Prisional da cidade. Nesta semana, o grupo concluiu a 
reforma do prédio que abriga a perícia estadual. O imóvel passou por 
limpeza geral, reforma hidráulica, serviços de alvenaria, retirada das 
grades, reforma da calçada e pintura. Página 03 

FESTA RELIGIOSA

INCLUSÃO E INFORMAÇÃO

Festival de Prêmios no sábado, 28   

Foto: Divulgação

Ciclo de palestras marcam Semana Nacional da Pessoa  
com Deficiência Intelectual e Múltipla na APAE Cáceres 

Cerimônia de abertura contou 
com participação de autoridades   
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OPERAÇÃO OFF ROAD
PC cumpre mandados contra grupo criminoso envolvido  
 em roubos e tráfico em Cáceres e mais 4 cidades de MT 

RESSOCIALIZAÇÃO

Operação cumpre mandados em cinco cidades de MT   

Foto: PJC

Prédio da perícia estadual em Cáceres é 
totalmente reformado por reeducandos 

Prédio foi totalmente reformado com mão de obra de reeducandos   

Foto: JCC
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Sicredi Sudoeste abre seletivo com vagas
para Cáceres e cidades de MT e do Pará
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O Prefeita Eliene reinaugura Cozinha
Comunitária Irmã Maria Estevão
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Microempreendedores Individuais têm
até 31 de agosto para regularizar débitos

Amanhã, 25 de agosto, a 
Princesinha do Paraguai está em festa 
para celebrar São Luiz de França, ou Luiz 
IX, padroeiro da cidade, a gente em 
respeito ao guerreiro, vai deixar de lado 
hoje a velha política, sejam eles luiz, ou 
luis, com éle minúsculo mesmo. Falando 
em guerreiro, patente de nosso padroeiro, 
que além de rei ia pra guerra. Luiz 
significa combatente glorioso; guerreiro 
famoso ou famoso na guerra. Só 
lembrando que Luiz com Zê, é uma 
variante de Luís, (com S), nome 
originado no germânico Hloddoviko, 
Chlodovech, formado pela união dos 
elementos hlot, hlut, que significa 
famoso, ilustre, célebre, e wig, que quer 
dizer guerreiro. 

Muita gente fala sobre São Luiz 
de França, padroeiro de Cáceres e tal e 
coisa, mas na França, teve 20 Luizes reis, 
o mais famoso, o Luiz XV, que virou até 
sapato na década de 60 do século passado. 
Para quem não sabe, em 2010, quando a 
prefeitura de Cáceres patrocinou a 
construção e instalação da imagem de São 
Luiz no trevo que dá acesso à cidade, a 
imagem foi fixada no local onde se 
encontrava um obelisco com a imagem de 
S ã o  L u i z  G o n z a g a ,  c o l o c a d a  
equivocadamente no local no início da 
década de 80. Veja como é importante 
conhecer um pouquinho a história, só 
faltou o artista da época ter colocado uma 
sanfona de 8 baixos no cangote de São 
Luiz Gonzaga, égua!  

Como tudo ficou esclarecido, 
relembramos aqui, que o Luiz da catedral 
de Cáceres, é o Luiz IX, de França ou São 
Luís de França, que reinou de 1226 até a 
sua morte. Foi o nono da chamada 

O  c u l t o  d e s t e  s a n t o  f o i  
juridicamente examinado e aprovado 
pelo papa Bonifácio VIII, que o 

dinastia dos capetianos directos e também 
conde de Artois de 1226 a 1237. No seu 
reinado a França viveu um excepcional 
momento político, (no bom sentido) 
econômico, militar e cultural, conhecido 
como o século de ouro de São Luís. 
Houve um grande desenvolvimento da 
justiça real, passando o monarca a 
representar o juiz supremo. Participou 
também da Sétima Cruzada e da Oitava 
Cruzada, tendo morrido no decurso desta 
última, o que influenciou em grande 
medida a sua posterior canonização no 
reinado do seu neto Filipe o Belo. 
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A frase de Shannon Adler vale por uma 
sirene de alerta. Diz ele: “Frequentemente, 
aquilo que as pessoas não dizem, ou deixam de 
lado, conta a verdadeira história”. E eu 
acrescento: Quantos de nossos males seriam 
evitados se não comprássemos por dois vinténs 
de sossego os dissabores de amanhã! A omissão 
dos conservadores e liberais favoreceu, nas 
últimas décadas, a condução do Brasil por maus 
caminhos, em más companhias. Se é verdade que 
fizemos nossa autodescoberta em 2018, não é 
menos verdade que quando acordamos da 
euforia inerente àquela vitória, a soberania 
popular jazia entre quatro velas no artigo 
primeiro da nossa Constituição. Voltamos a ser a 
galinha dos ovos de ouro no poleiro daqueles que 
decidem nosso destino e regem nossas 
liberdades. 

O mudo consentimento dos omissos 
permite a migração do poder real da República 
para mãos impróprias. Atente, pois. Se alguém 
lhe jogar por cima etiquetas ofensivas e frases 
feitas; se disser que “um outro mundo é 
possível”, que o problema de Cuba é o “terrível 
bloqueio ianque”, que a ideologia de gênero é 
uma imposição da vida moderna e uma 
necessidade das crianças, que as drogas devem 
ser liberadas, que “interrupção da gravidez” é 
direito da mulher, que os cristãos devem ficar de 
boca fechada para que só eles falem porque o 
Estado é laico, que a pobreza é causada pela 

Nossos valores, nossos apreços à 
liberdade, nossa rejeição à tirania e aos 
totalitarismos os contraria. Nós, de fato, 
preferimos a ordem à desordem e à anarquia. 
Respeitamos a justiça e o devido processo, o 
Estado de Direito e a Democracia. Rejeitamos 
revoluções e abusos de autoridade. Sabemos que 
a prisão dos criminosos liberta os cidadãos. Não 
investimos contra os bens alheios e exigimos que 
a propriedade privada seja respeitada. 
Consideramos que o Estado existe para a pessoa 
humana e não a pessoa humana para o Estado. 
Sabemos que a instituição familiar é importante, 
deve ser preservada e constituir objeto de 
atenção. 

Queremos um Estado eficiente nas 
tarefas que lhe correspondem, não intrometido 
na vida privada. Entre nós, mesmo os ateus 

riqueza, que a polarização faz mal à política, 
saiba: aí está alguém animado por mentalidade 
revolucionária. 

Alguém que fará qualquer coisa pelo 
poder e que, no poder, agirá por dentro e por fora 
da ordem para destruí-la, pondo em curso o 
projeto revolucionário. Saiba mais: essa pessoa 
não quer melhorar o mundo, como eu e você 
queremos. Ela quer destruir a civilização e os 
valores que buscamos preservar. O Brasil, para 
elas, é apenas um dos espaços geográficos dessa 
disputa. Por isso, rejeitam o patriotismo, a 
bandeira e o Sete de Setembro. 
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CRISE HÍDRICA

A drástica diminuição das águas no Rio Paraguai, 
consequência da severa estiagem, levou a Secretaria 
de Saneamento e Meio Ambiente por meio da 
Coordenadoria de Defesa Civil em parceria com a 
Sema realizou vistorias no Rio Paraguai que 
resultou na elaboração de parecer técnico que 
embasa a decretação de emergência da crise hídrica. 
Em Mato Grosso além de Cáceres, Tangará da Serra 
que está com racionamento de água desde julho e 
Chapada dos Guimarães enfrentam a mesma 
situação. Em Cáceres já está tramitando o processo 
para decretação de situação de emergência nos 
próximos dias. O decreto visa conseguir recursos 
federais para dragar o rio, bem como nortear ações 
de prevenção e de auxílio para algumas 
comunidades.  

Indicação do vereador Pastorello, solicitando ao 
Executivo Municipal a adesão com urgência ao 
Programa Estadual de Apoio à Pavimentação de 
Rodovias e Construção de Pontes em Estradas 
Vicinais (Agroestradas), foi aprovada por 
unanimidade. De acordo com a justificativa o 
programa oferece prioritariamente, como 
contrapartida, o uso dos maquinários próprios, 
mão-de-obra, cascalho e recursos financeiros, por 
18 meses. Pastorello explica que Cáceres tem um 
parque de maquinário que atende os requisitos de 
contrapartida (art. 3º do Decreto 1.066), além de ter 
Legislação Municipal apta a reforçar a 
contrapartida com a participação dos próprios 
produtores rurais, se necessário. Dessa forma, 
juntando esforços do Governo de Mato Grosso, 
município e produtores, o vereador acredita ser 
possível incrementar consideravelmente a 
infraestrutura da zona rural da cidade. 

INFRAESTRUTURA RURAL

EMPREENDEDORISMO

O estado de Mato Grosso registrou 50.135 novas 
empresas de 1º de janeiro a 10 de agosto de 2021, 
segundo balanço da Junta Comercial do Estado de 
Mato Grosso (Jucemat). O número representa 
crescimento de 26%, em comparação a 2020, uma 
vez que, no mesmo período do ano passado foram 
formalizadas 39.774 empresas. O impacto desse 
aumento pode ser percebido pelos dados divulgados 
no último levantamento do Cadastro de 
Empregados e Desempregados (Caged), pelo 
Ministério da Economia, em que Mato Grosso se 
destaca como o estado que mais gerou empregos no 
acumulado do ano, com 231.212 novas vagas 
preenchidas. 

Os Correios colocaram em circulação, nesta 
segunda-feira (23), a emissão comemorativa 
“Brasil nas Cortes de Lisboa”, a penúltima da série 
“Brasil, 200 anos de Independência”.  A série foi 
criada pelos Correios em parceria com Câmara dos 
Deputados, em 2017, e se estende até 2022, ano do 
bicentenário da Independência. O quinto selo 
retrata a relação do Brasil com as Cortes de Lisboa. 
Na quinta-feira, 2 de setembro, será realizada 
cerimônia de lançamento na Câmara dos 
Deputados, às 16h30, com transmissão ao vivo pelo 
canal da instituição no Youtube. 

SELO COMEMORATIVO

Teve início ontem (23) o período para a 
comprovação de informações da inscrição e 
matrícula dos candidatos pré-selecionados na lista 
de espera do Programa Universidade para Todos 
(ProUni), para o segundo semestre deste ano. O 
prazo para os estudantes comparecerem às 
instituições de ensino termina na sexta-feira (27). A 
lista com o nome dos selecionados e o cronograma 
do programa podem ser acessadas no site do 
ProUni. Após as duas chamadas regulares, os 
estudantes inscri tos também tiveram a 
oportunidade de participar da lista de espera. Caso 
as bolsas não sejam preenchidas nesta fase, o 
Ministério da Educação poderá ainda ofertar as 
vagas remanescentes em um novo edital. 

IRPF

A Receita Federal abre nesta terça-feira, 24, 
consulta ao quarto lote de restituição do IRPF 2021. 
Serão contemplados 3.819.743 contribuintes, entre 
prioritários e não prioritários. O valor total do 
crédito é de R$ 5,1 bilhões. Esse lote contempla 
também restituições residuais de exercícios 
anteriores. Para saber se teve a declaração liberada, 
o contribuinte deverá acessar a página da Receita na 
Internet ( ).http://idg.receita.fazenda.gov.br

Querem a posse integral dos meios para 
dirigi-los a fins opostos. Abandonam os cidadãos 
à sanha dos bandidos porque lhes convêm o 
aumento da criminalidade e a insegurança. Põem 
em curso as agendas identitárias, não porque se 
interessem pelas pessoas concretas, mas porque 
toda trincheira e toda fratura aberta na sociedade 
serve ao projeto.

reconhecem o valor da moral judaico-cristã, 
apreciam os fundamentos da civilização 
Ocidental e estão longe de considerar o 
Cristianismo como um mal que deva ser 
extirpado dos corações e das mentes. As forças 
que exercem de modo efetivo o poder nacional, 
em proporção a cada dia mais evidente, rejeitam 
esse inteiro pacote, sem acordo possível. 

Defendem a liberação das drogas, não 
porque considerem isso melhor do que a 
proibição, mas porque a drogadição abala os 
valores das comunidades. Hasteiam a bandeira 
dos Direitos Humanos de cabeça para baixo 
porque as únicas agressões a direitos humanos 
que os mobilizam são as que, de algum modo, 
atingem militantes do seu projeto. Não tenho a 
menor condição de compor um cenário nacional 
para os próximos sessenta dias. Só sei que ele, 
muito provavelmente, será como os omissos 
permitirem que seja, antes de porem a culpa em 
alguém. 

___***Percival Puggina é escritor e arquiteto. 
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canonizou em 1297 com o nome de São 
Luís da França. Em vida, foi considerado 
o modelo do monarca cristão ideal. 
Devido à aura de santidade ligada à 
memória de Luís IX, muitos mais reis da 
França se chamariam Luís, especialmente 
na dinastia de Bourbon (Luís XIII a Luís 
XVIII). Sem mais delongas, que São Luiz 
de França, de Cáceres, como porta-voz de 
Deus, nos ilumine hoje e sempre, 
abençoando esta cidade que já adotou 
muitos filhos, e que como soldados 
desconhecidos, todos nós humildes e 
honestos servos do Pai, honremos o bem 
maior, que é a Vida. 

Um bom feriado a todos e Viva 
São Luiz!  

Viva nosso Padroeiro!

O poder dos omissos 
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uarta-feira, máxima para a Qcomunidade catól ica de 
Cáceres, que reverencia com 

extrema dedicação, fé e amor, o seu 
padroeiro São Luiz de França, numa 
apoteose cristã, cuja abertura se deu 
no dia 16 último, com o início da 
poderosa novena, que se encerra 
amanhã, 24, sempre nos horários 
sacros das 19 horas na Catedral São 
Luiz. Hoje 23, oitavo dia da novena, 
será lembrado São Luiz como Modelo 
de Obediência e terá benção às 
crianças, adolescentes e jovens de 
toda paróquia. Amanhã, véspera do 
dia do padroeiro as mães e gestantes 
receberão a benção e será celebrado o 
tema São Luiz Modelo de Devoção à 
Nossa Senhora.  

Neste 25 de agosto, data 
máxima da fiel família Católica 
Luisiana, a Diocese registra no 
calendário festivo alusivo à efeméride 
com Alvorada e Oficio Divino às 6h, 
das 11h às 13h acontece no sistema 
delivery, o almoço do padroeiro no 
Centro Paroquial São Francisco, 
localizado na Avenida 7 de Setembro, 
onde será servido um delicioso 
yakisoba pelo valor de R$ 20,00.  

às 8h para as paróquias vizinhas 
convidadas; às 10h a Santa Missa será 
para as comunidades da Paróquia; as 
17h para a juventude e as 19h para a 
Matriz.  Encerrando os festejos com 
chaves de ouro no sábado,28, 

Dev ido  os  p ro toco los  
sanitários em virtude da pandemia, 
quatro horários na Catedral São Luiz 
marcam a celebração solene da data, 
que foi dividia cuidadosamente para 
atender públicos distintos. A primeira 

“Levar  a  informação a  
comunidade estudantil e sociedade, vem 
de encontro com todo trabalho de 
inclusão realizado pela instituição, e 
assim gostaria de convidar toda a 
sociedade para participar ativamente 
dessas discussões que só confirmam que 
direito não é favor, mas sim conquista e 
deve ser respeitado”, concluiu Fabiana. 

cidadania”, discursou Odenilson. 
Fabiana Doro, Diretora da 

APAE, explica que todos os anos, a 
instituição participa e contribui para a 
semana, realizando ações voltadas tanto 
para o público interno, quanto externo. 
“Neste ano, o debate será ainda maior, já 
que está sendo realizado de forma 
híbrida (presencial e virtual) e, dessa 
forma, qualquer pessoa poderá ter 
acesso às palestras pela página do 
Facebook da APAE”. 

Ela ainda informou que a 
instituição conta hoje com 115 alunos 
matriculados, que são atendidos com 
técnicas motoras associadas a trabalhos 
pedagógicos e lúdicos, bem como 
atividades esportivas, visando melhorar 
a qualidade de vida de cada assistido. De 
acordo com ela, as aulas presenciais 
foram retomadas e seguem respeitando 
todos os protocolos sanitários de 
prevenção a Covid-19, sendo trabalhado 
com apenas 4 alunos por sala e com 
escalonamento das turmas.  

 ara marcar a Semana Nacional Pda Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla 2021, a 

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Cáceres,  está 
realizando durante a semana várias 
palestras que visam chamar a atenção da 
sociedade acerca da luta pelos direitos 
das pessoas com deficiência.  

A ação teve início na sexta-
feira, 20, com a abertura oficial do 
evento que contou com a presença de 
várias autoridades civis e militares, entre 
elas o vice-prefeito Dr. Odenilson Silva, 
os vereadores Professor Leandro e 
Valdeníria, o vice-presidente do Rotary, 
Mauro Celso, a secretária de ação social, 
Fabíola Campos Lucas, representantes 
do Bfron, Sindicato Rural, entre outros.  

Com o tema “É tempo de 
transformar conhecimento em ação”, as 
palestras tem o objetivo de provocar o 
debate levando às pessoas em situação 
de deficiência intelectual e múltipla 
conhecimento sobre os seus direitos, a 
partir de conteúdos acessíveis sobre 
transporte, moradia, acesso à educação, 
saúde e assistência social, pensando em 
como assegurar que esses direitos se 
efetivem na vida, além de sensibilizar a 

A palestras que iniciaram 
ontem, acontecem de forma híbrida 
sempre as 8h. Hoje será debatido o tema 
sobre Tutela e Curatela com o advogado 
Ledson Glauco Catelan, ontem o 
assunto foi inclusão e língua de sinais 
libras com Janaína Oliveira dos Santos e 
Andreia dos Santos Leite. Devido ao 
feriado de São Luiz, a programação 
continua na quinta-feira, 26, com a 
professora Cícera falando sobre o tema 
Quem cuida do cuidador e no dia 27, os 
Policiais Rodoviários Federal, Ney e 
Andrea, explanarão sobre noções de 
trânsito.  

Para o vice-prefeito, Dr. 
Odenilson Silva, a APAE de Cáceres, ao 
ofertar atenção especial e educação às 
pessoas com deficiência, contribui no 
desenvolvimento delas. “A inclusão 
social e a educação são instrumentos que 
melhoram sensivelmente a qualidade de 
vida de uma pessoa com deficiência e 
con t r ibuem na  cons t rução  da  

sociedade sobre as necessidades 
específicas de organização social, de 
políticas públicas para promover a 
inclusão social desse segmento 
populacional combatendo o preconceito 
e a discriminação.  

reeducandos colaborarem com a 
sociedade. Onde eles entram com a 
mão de obra e os órgãos adquirem os 
materiais, quando necessário, o que 
gera uma economia ao órgão público. 
Muitos deles têm experiências com 
serviços hidráulicos, elétricos, 
manutenção de ar condicionado, 
construção, pintura entre outros. Vale 
lembrar que todos os trabalhos 
externos dos reeducandos são 
realizados com prévia autorização da 
Justiça.    

“Os recuperandos, realizam 
os trabalhos como forma de remissão 
de pena, e ao mesmo tempo 
contribuem com a comunidade. 
Ressocializar passa por um processo 
humano de oportunidades, portanto, 
necessitamos colocar os privados de 
liberdade para realizarem ações nesse 
sentido”, completa Juliano. 

rédios públicos instalados em PCáceres recebem serviços de 
limpeza, jardinagem e obras 

feitos por equipe de reeducandos do 
Sistema Prisional da cidade. Nesta 
semana, o grupo concluiu a reforma do 
prédio que abriga a perícia estadual, sito 
a Rua Padre Cassemiro.  O prédio 
passou por uma limpeza geral com poda 
de árvores, retirada de entulho, reforma 
hidráulica, serviços de alvenaria, 
retirada das grades, reforma da calçada e 
pintura.  Os trabalhos realizados pelos 
reeducandos fazem parte da colaboração 
voluntária desenvolvida através do 
projeto Reviver, coordenado pelo 
Sistema Prisional, Conselho da 
Comunidade e 1ª Vara de Execução 
Penal.  

De acordo com Juliano Alves, 
presidente do Conselho da Comunidade 
os serviços são uma maneira dos 

FESTA RELIGIOSA

Comunidade católica referência 
nesta quarta São Luiz Padroeiro  

Novena, Celebrações, Alvorada, Ofício Divino,  Almoço e Festival de prêmios marcam a data 

Da Redação 

conduzir o exército para a guerra e 
lutar pessoalmente à frente de suas 
tropas. 

Ao ponto de Joinville, seu 
fiel amigo ebiógrafo, resumir assim 
a sua vida: "Este santo homem amou 
a Deus de todo o seu coração, e O 
tomou como modelo em suas 
obras".

Teria sido incompreensível, 
como afirma Daniel-Rops, que um 
rei tão poderoso não tomasse parte 
no empreendimento das Cruzadas. 
Entretanto, acrescenta o historiador 
francês, "ao fazê-lo, devolveu-lhes a 
dignidade, a pureza de intenção e de 
comportamento que há tempos 
havia perdido". 

Ele pode ser considerado, 
antes de tudo, um homem que queria 
viver sob o olhar de Deus. 
Raramente se viu pessoa tão 
compenetrada de pertencer mais ao 
Céu que à Terra. 

Nascido em pleno século 
XIII, coube a ele governar um dos 
principais reinos da Europa em 
circunstâncias bem diferentes das 
atuais. Naquele tempo fazia parte dos 
encargos do Soberano, por exemplo, 

acontece o tradicional Festival de 
Prêmios, um dos momentos mais 
esperados quando serão sorteados 
cinco prêmios. A cartela esse ano 
custa apenas R$ 20,00 e podem ser 
adquiridas em vários pontos da 
cidade. O sorteio computadorizado 
será transmitido pelo Facebook e 
YouTube da diocese a partir das 21h.   
Sobre São Luiz de França  - São 
Luiz IX, rei e patrono de França, cuja 
vastidão de seus empreendimentos e a 
diversidade de aspectos da sua vida 
inspiraram um famoso escritor 
francês a afirmar que nele "não se sabe 
o que mais admirar, se os atos do 
cavaleiro, do religioso, do patriarca, 
do rei ou do homem". 

Catedral receberá muitos fieis para celebração de São Luiz  

Foto: Arquivo

INCLUSÃO E INFORMAÇÃO

Ciclo de palestras marcam Semana Nacional da Pessoa  
com Deficiência Intelectual e Múltipla na APAE Cáceres 
Da Redação 

Vice-prefeito Odenilson Silva   

Foto: Ronivon Barros 

RESSOCIALIZAÇÃO

Prédio da perícia estadual em Cáceres é 
totalmente reformado por reeducandos 

Da Redação 

Reeducandos trabalhando na restauração do prédio  

 Foto: JCC
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mil colaboradores até o final do 
primeiro semestre de 2021 e ainda 
aumentou o número de pontos de 
atendimento de 1.919 para 2.081 
unidades. Além das oportunidades 
de crescimento dentro da própria 
c o o p e r a t i v a ,  o s  b e n e f í c i o s 
oferecidos pela também são bons 
atrativos para os candidatos. 
Participação no resultado, plano de 
s a ú d e ,  o d o n t o l ó g i c o  e  v a l e 
a l imen tação  são  a lguns  dos 

 A cozinha vai funcionar cinco 
vezes por semana, de segunda a sexta-
feira, das 11h às 14h, com preço inicial 

 oi reinaugurada pela Prefeitura FMunicipal de Cáceres, através 
da Secretaria de Assistência 

Social, após um ano de reforma para 
ampliação e modernização, a Cozinha 
Comunitária Irmã Maria Estevão, 
localizada no bairro Vila Mariana. 

 Ouvidoria Geral de Polícia Avê de forma positiva o 
encerramento do caso sobre 

o desaparecimento do servente de 
pedreiro, Rubson Faria dos Santos, 
em Cáceres.  Conduzido pelo 
delegado Wilson Souza Santos, o 
inquérito comparou as versões dos 
PMs acusados pelo desaparecimento 
e das testemunhas.  

Além disso, o delegado fez 
constar diversas provas deixadas 
pelos suspeitos na ação. Ao mesmo 
tempo em que a Polícia Judiciária 
Civil conduzia a investigação, o 
Inquérito Policial Militar (IPM) foi 
realizado pela corregedoria da 
Polícia Militar.  

"A investigação isenta e a 

A Ouvidor ia  Gera l  de 
Polícia acompanhou o andamento do 
caso desde o início. Com o inquérito 
encerrado, o processo segue para a 
j u s t i ç a  c o m  a  e n t r e g a  d o s 
documentos ao Ministério Público 
que irá avaliar a denúncia aos 
acusados. 

c o n c l u s ã o  d o  i n q u é r i t o  s ã o 
fundamentais para a confiança da 
sociedade nas instituições de 
segurança pública. 

I s so  demons t ra  que  o 
respeito à lei e ao Procedimento 
Operacional Padrão são a forma de 
garantir a qualidade na prestação do 
serviço ao cidadão", afirma o 
Ouvidor Geral de Polícia, Lúcio 
Andrade. 

de R$2,00, por pessoas encaminhadas 
pelos órgãos da Assistência Social, até 
R$7,28 para a população em geral, 
a tenderá  ce rca  de  130  pessoas 
simultaneamente.  

A prefeita, Eliene Liberato, 
agradece a todos os vereadores e 
secretários que estavam presentes, e ao 
ex-prefeito, Francis Maris Cruz. Eliene 
fala da importância que é ter uma 

A nova empresa responsável 
pelo almoço é a Norival de Aquino 
Carneiro & LTDA ME, e todas as 
atividades como o preparo, definição de 
cardápio e oferta equilibrada das 
r e f e i ç õ e s ,  s ã o  r e a l i z a d a s  c o m 
acompanhamento profissional de um 
nutricionista, com a responsabilidade da 
empresa contratada.

A Secretária de Assistência 
Social, Fabíola Campos, explica que 
“agora com essa estrutura moderna e 
aconchegante, nós iremos atender um 
maior número de pessoas, e acompanhá-
las através do Sistema Único de 
Assistência Social”. Fabíola também 
agradece a presença de todos e diz estar 
muito feliz por mais essa conquista da 
gestão Eliene e Odenilson.  

cozinha comunitária em um município 
grande como Cáceres, principalmente, a 
segurança alimentar que o espaço 
oferece para a população.  

“Já fiz um pedido para a equipe 
com um levantamento e estudo para que 
possamos ampliar o atendimento para as 
famílias em vulnerabilidade social, 
estamos ainda num momento difícil em 
virtude da época pandêmica que 
vivemos, e sabemos o quanto essas 
famílias precisam de uma alimentação 
nutritiva e saudável”, finaliza a prefeita.  

E m  M a t o  G r o s s o  a s 
oportunidades são para cidades da 
área de atuação da Cooperativa que 
abrange as regiões de Várzea 
Grande, Tangará da Serra, Cáceres, 
Arenápolis e Sapezal. Já no Pará há 
vagas para contratação imediata nos 
municípios de Ulianópolis, Dom 
Eliseu, Tailândia, Abel Figueiredo, 
Goianésia, Barcarena, Bom Jesus do 
Tocantins, Eldorado dos Carajás, 
Breu  Branco ,  Conce ição  do 
Araguaia, São Félix do Xingu, 
Concórdia do Pará, Moju, São 
Domingos do Capim, Mãe do Rio, 
Jacundá, São Miguel do Guamá, 
Ipixuna do Pará, Igarapé-Miri, Acará 
e Baião. Outras cidades da região 
sudeste do Pará também contam com 
oportunidades. 

A abertura de novos postos 
de  t r aba lho  o fe rec idos  pe l a 
coope ra t i va  s egue  a  mesma 
tendência da instituição financeira 
no cenário nacional, que mesmo com 

 Sicredi Sudoeste MT/PA Aabriu processo seletivo para 
diversas áreas de atuação 

com vagas para Mato Grosso e Pará. 
As inscrições podem ser realizadas 
no site , https://bityli.com/ZiyVq
com vagas para contratação imediata 
e oportunidades para talentos. Os 
interessados poderão se inscrever até 
o dia 12 de setembro. 

a pandemia, continuou a registrar 
bons números. Ao contrário do que 
vem acontecendo com instituições 
bancárias, onde o número de 
demissões tem aumentado e o 
número de agências diminuído, o 
Sicredi no último ano aumentou seu 
quadro de colaboradores e de 
agências físicas. 

No Brasil, o Sicredi passou 
de 29,1 mil colaboradores no 
primeiro semestre de 2020 para 31,2 

O presidente da Sicredi 
Sudoeste MT/PA, Antonio Geraldo 
Wrobel, destaca que a abertura de 
novas vagas segue a estratégia de 
expansão física da cooperativa, e 
aproveita a oportunidade de ocupar 
localidades que outras instituições 
não chegam ou deixaram de atuar, 
além de oferecer novos postos de 
trabalho. 

benefícios aproveitados pelos 
colaboradores. 

«Essa é uma característica 
do Sicredi, de estar mais próximo de 
seu associado independentemente 
do local em que ele esteja.

A l é m  d i s s o ,  s ã o 
oportunidades para que mais pessoas 
conheçam o cooperativismo e 
possam fazer parte dele, sendo 
colaborador ou associado, pois estes 
dois lados do balcão trazem muitos 
benefícios para a sociedade", 
pontua. 

OPORTUNIDADE

A abertura de novos postos de trabalho segue a mesma  tendência da instituição financeira no cenário nacional 

Assessoria 

Sicredi Sudoeste abre seletivo com vagas 
para Cáceres e cidades de MT e do Pará 

Inscrições vão até 12 de setembro   

Foto: Divulgação

Espaço foi totalmente modernizado e atenderá 130 pessoas por vez 

 Foto: Assessoria

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Prefeita Eliene reinaugura Cozinha 
 Comunitária Irmã Maria Estevão 

Assessoria 

OUVIDORIA

PJC entrega ao Ministério Público inquérito sobre  
caso de desaparecimento de pedreiro em Cáceres 

Assessoria 

Pedreiro Rubson Faria dos Santos  

Foto: Reprodução
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s 219.236 optantes como OMicroempreendores  
Individuais (MEIs) em 

Mato Grosso têm até o dia 31 de 
agosto para regularizar possíveis 
débitos com INSS, ISS e ICMS. A 
quitação é feita por meio de 
r e c o l h i m e n t o  e m  D A S  
(Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional), acessando o 
Programa Gerador de DAS do 
Microempreendedor Individual 
(PGMEI), ou parcelando a 
dívida. Em todo o Brasil são 
12.608.520 optantes por essa 
categoria empresarial (dados de 
12/08/2021). 

Os débitos em cobrança 
podem ser consultados no 
PGMEI (versão completa), com 
certificado digital ou código de 
acesso, na opção “Consulta 
Extrato/Pendências - Consulta 
Pendências no Simei”. Esta 
opção também permite a geração A partir de setembro, a 

do DAS para pagamento da 
dívida. Para regularizar a 
s i t u a ç ã o ,  o s  
m i c r o e m p r e e n d e d o r e s  
individuais podem procurar 
também as agências do Sebrae, 
Sala do Empreendedor ou Sebrae 
Aqui nos municípios. 

Liliane Ramos Moreira, 
da Gerência de Relacionamento e 
Comunicação do Sebrae em Mato 
Grosso, ressalta que o MEI tem o 
menor custo com impostos na 
comparação com outras empresas 
e que a maior parte é referente à 
previdência social.  Ela lembra 
que um dos maiores prejuízos 
referentes à falta de pagamento 
do boleto mensal é a própria 
cobertura do INSS. “Muitos 
Empreendedores Individuais 
p r e c i s a m  d e  a u x í l i o  d a  
previdência e não conseguem 
acessar por falta de pagamento”. 

R e c e i t a  F e d e r a l  ( R F B )  
encaminhará os débitos apurados 
n a s  D e c l a r a ç õ e s  A n u a i s  
S i m p l i f i c a d a s  p a r a  o  
Microempreendedor Individual 
( D A S N - S i m e i ) ,  n ã o  
regularizados, para inscrição em 
Dívida Ativa. No caso do INSS é 
encaminhado à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) para inscrição em Dívida 
Ativa da União, com acréscimo 
de 20% a título de encargos. Já 
quando se trata de ISS e/ou ICMS 
são transferidos ao Município ou 
ao Estado, conforme o caso, para 
inscrição em Dívida Ativa 
Municipal e/ou Estadual, como 
prevê o artigo 41, §4º, inciso V da 
Lei Complementar 123/06, com 
acréscimo de encargos de acordo 
com a legislação de cada ente 
federativo. 

Após a inscrição em 
Dívida Ativa, o recolhimento do 
débito de INSS deverá ser 
real izado em DAS DAU, 
enquanto o de ISS e ICMS é 
recolhido diretamente em guia 
própria do município ou estado 
responsável pelo tributo. 

O MEI inadimplente 
p o d e r á  s o f r e r  o u t r a s  
consequências entre elas perder a 
qualidade de segurado no INSS e, 
com isso, deixar de usufruir de 
benefícios previdenciários como 
auxílio em caso de doença ou 
acidente de trabalho, licença 
maternidade, pensão, entre 
outros. Terá seu CNPJ cancelado 
(Resolução CGSIM 36/2016); e 
será excluído dos regimes 
Simples Nacional e Simei pela 
RFB, Estados e Municípios (art. 
17, inciso V da LC 123/06); além 
de ter dificuldade na obtenção de 
financiamentos e empréstimos. 

Outro ponto observado 
por Liliane Moreira é que após o 
débito do MEI ir para a Dívida 
Ativa ele se soma a todos os 
demais e para regularizar a 
situação deve ser efetuado ou 
negociado o pagamento total da 

 Secretaria de Estado de AS a ú d e  ( S E S - M T )  
notificou, até a tarde desta 

segunda-feira (23), 513.012 
casos confirmados da Covid-19 
e m  M a t o  G r o s s o ,  s e n d o  
registrados 13.358 óbitos em 
decorrência do coronavírus no 
Estado. Foram notificadas 995 
novas confirmações de casos de 
coronavírus no Estado. Dos 
513.012 casos confirmados da 
Covid-19 em Mato Grosso, 7.172 
estão em isolamento domiciliar e 
491.273 estão recuperados. 

Entre casos confirmados, 
suspeitos e descartados para a 
Covid-19, há 299 internações em 
UTIs públicas e  187 em 
enfermarias públicas. Isto é, a 
taxa de ocupação está 58,63% 

para UTIs adulto e em 26% para 
enfermarias adultos. 

Dentre os dez municípios 
com maior número de casos de 
C o v i d - 1 9  e s t ã o :  C u i a b á  
( 1 0 4 . 5 7 4 ) ,  R o n d o n ó p o l i s  
(36 .593) ,  Várzea  Grande  
(34.419), Sinop (24.407), Sorriso 
(17.587), Tangará da Serra 
(17.284), Lucas do Rio Verde 
(15.276), Primavera do Leste 
(14.185), Cáceres (11.231) e 
Barra do Garças (10.455). 

Em Cáceres, a segunda 
dose da vacina para os que 
tomaram a primeira até dia 03 de 
junho, já começam amanhã a 
v a c i n a r .  P r o f e s s o r e s  e  
profissionais da educação devem 
receber a segunda dose na 
próxima semana. 

RECOLHIMENTO

Microempreendedores Individuais têm 
até 31 de agosto para regularizar débitos 

Para evitar que suas dívidas sejam cobradas na justiça, o MEI  precisa quitar ou parcelar seus débitos até o fim deste mês 

Assessoria 

O não pagamento implica em perder benefícios e cair na dívida ativa 

COVID-19

Cáceres começa aplicar 2ª dose em quem vacinou  
até 03/06, casos continuam avançando no Estado 
Redação c/ Assessoria 

Vacina segue avançando em Cáceres   

Foto: Divulgação

dívida. Ela cita um exemplo: “se 
por ventura o MEI não conseguiu 
pagar o IPVA ou outros tributos 
terá que negociar o débito total 
pa ra  consegu i r  r e t i r a r  o  

documento”. 
Para mais informações, consulte 
o Manual do PGMEI, Perguntas 
e Respostas do MEI e o Manual 
do Parcelamento do MEI. 
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fronteira. A operação tinha como 
alvos membros de uma associação 
criminosa voltada a roubos de 
veículos que são levados para a 
Bolívia. 

A operação desenvolvida 
pela Delegacia de Pontes e Lacerda e 
Núcleo de Inteligência da Regional 
contou com apoio das Delegacias de 
Vila Bela,  Jauru,  Comodoro, 
Mirassol D' Oeste, Delegacia 
Especializada de Fronteira (Defron) 
e Sistema Penitenciário para 
cumprimento dos mandados. 

Os mandados, sendo cinco 
de prisão preventiva e cinco de busca 
e apreensão, foram cumpridos nas 
cidades de Pontes e Lacerda, Vila 

para cumprimento de 10 ordens 
judiciais, entre mandados de busca e 
apreensão e de prisão na região de 

 Polícia Civil deflagrou na Amanhã desta segunda-feira 
(23.08) a Operação Off Road 

d r o g a s .  C o m  b a s e  n o s 
levantamentos, a delegada Bruna 
Caro l ine  Fernandes  de  Lae t 
representou pelos mandados de 
prisão e busca e apreensão contra os 
suspeitos que foram deferidos pela 
Justiça e cumpridos nesta segunda-
feira (23). 

Durante cumprimento das 
buscas, foi recuperado uma TV e um 
acorrente de ouro das vitimas. Os 
trabalhos resultaram ainda em uma 
pessoa presa em flagrante pelo crime 
de posse irregular de munições e 
mercúrio (substância nociva a saúde 
humana e ao meio ambiente).

N a s  i n v e s t i g a ç õ e s , 
constatou-se que o grupo criminoso 
estava envolvido em outros três 
roubos, assim como com tráfico de 

Bela da Santíssima Trindade, 
Comodoro, Mirassol D'Oeste e 
Cáceres. 

O crime que deu origem às 
investigações ocorreu no dia 30 de 
novembro de 2020, ocasião em que o 
grupo criminoso, mediante emprego 
de arma de fogo e restrição da 
liberdade das vítimas, subtraíram 
duas caminhonetes Toyota/Hilux, 
televisores, joias e aparelhos 
celulares. 

conseguiram retirar a arma de fogo de 
suas mãos, em seguida, o senhor de 
iniciais  S.A.G. de 66 anos,  foi 
imediatamente atendido pela guarnição 
do Corpo de Bombeiros e acompanhado 
de familiares foi encaminhado ao 
Hospital Regional onde permaneceu sob 
cuidados médicos. 

O revólver Cal. 38 de marca 
Taurus, foi apreendido e encaminhado 
ao CISC. 

Segundo a polícia, no momento 
em que foi atingido pelo disparo de 
Spark, o cidadão efetuou um disparo de 
arma de fogo, mas felizmente não 
at ingiu ninguém, que o disparo 
provavelmente foi efetuado por ação 
involuntária após contração muscular no 
momento em que foi atingido pela arma 
de choque. Os policiais rapidamente 

contê-lo, obtendo êxito e evitando com 
isso, uma possível tragédia. 

Após a informação a rádio 
patrulha, com apoio de outras viaturas 
de serviço imediatamente foi até o local 
indicado e constatou a veracidade das 
informações, encontrando o cidadão 
com a referida arma apontando para sua 
cabeça, diante deste cenário, a equipe do 
Corpo de Bombeiros também se fez 
presente ao local, um filho do cidadão 
em questão também compareceu e com 
devida autorização, em uma distância 
segura,  conversou com seu pai, 
implorando que não fizesse tal ato e 
quando o mesmo se encontrava 
distraído, dois policiais se aproximaram 
e efetuaram um disparo de Spark (Arma 
capaz de neutralizar sem causar lesão 
permanente ou morte), com objetivo de 

o final da tarde de domingo, N(22), por volta das 18h, a Polícia 
Militar foi acionada via CIOSP 

para atender uma ocorrência de tentativa 
de suicídio, na Rua Riachuelo, próximo 
à praça da Sicmatur, em um terreno 
baldio, em frente a Cruz Vermelha, onde 
segundo populares,  um homem, 
transtornado, estava apontando um 
revólver Cal. 38 contra a própria cabeça, 
com intenção de tentar contra sua 
própria vida. 

OPERAÇÃO OFF ROAD

PC cumpre mandados contra grupo criminoso envolvido  
 em roubos e tráfico em Cáceres e mais 4 cidades de MT 

Assessoria 

As investigações iniciaram em novembro de 2020 ocasião em que  os suspeitos efetuaram o roubo de duas caminhonetes Toyota Hilux 

AÇÃO RÁPIDA

Produtos apreendidos na ação  

Foto: PJC

PM é acionada e evita suicídio em Cáceres  
Pedro Miguel/RNM 

Homem estava com arma apontada para cabeça  

Foto: Reprodução
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No segundo tempo, o 
Palmeiras passou a apostar mais 
em jogadas aéreas, mas ainda sem 
tanta criatividade. Deyverson foi 
o que mais levou perigo, e chegou 
a perder chance inacreditável, 
frente a frente com o goleiro 
Walter, em cabeceada que não foi 
aproveitada. 

O Dourado manteve boa 
postura e criou ótimas chances 
para ampliar. A primeira foi em 
chute de Rafael Gava após 
contra-ataque. A segunda veio 
com Clayson, dentro da área. 
Ambas pararam na defesa do 
goleiro. Atrás, Walter seguia 
segurando as investidas de cabeça 
de Deyverson com defesas 
incríveis. 

O Cuiabá não desistiu e a 
r e c o m p e n s a  v e i o  j á  n o s  
acréscimos. Gustavo Scarpa 
bobeou, perdeu a bola e deu 
chance de contra-ataque para os 
mato-grossenses. Clayson não 
desperdiçou, deu ótimo passe 
para Uillian Correia, que ajeitou 
para a esquerda e acertou boa 
batida, para estufar as redes de 
Weverton. Palmeiras 0 X 2 
Cuiabá.

O jogo – o Cuiabá abriu o placar 
logo com um minuto de jogo. 
Lucas Ramon recebeu de Jenison 
pela direita e cruzou na medida 
para Clayson na entrada da área. 
O camisa 10 do Dourado 
dominou e bateu com estilo, no 
cantinho, sem chances para o 
goleiro. Palmeiras 0 X 1 Cuiabá. 

Já na marca dos 21, Dudu 
recebeu ótimo lançamento e 
passou para Zé Rafael, que 
finalizou de primeira e até 
marcou o gol, mas o atleta estava 
em posição irregular, a frente da 
defesa cuiabana, e o gol foi 
anulado. 

O Palmeiras segue com 32 
pontos, na vice-liderança. O 
próximo compromisso, é diante 
Athletico Paranaense, no Allianz 
Parque, no sábado, às 21h. 

Depois do gol, a equipe 
auriverde seguiu em busca de 
ampliar o placar e não cedeu à 
pressão do adversário, mesmo 
jogando longe de seus domínios. 
O Palmeira, por sua vez, pouco 
criava e oferecia pouco perigo ao 
time mato-grossense. 

o Fortaleza, na segunda-feira 
(30), às 20h30. 
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 echando os confrontos Fdas quartas de final, o 
Mixto, o Atlético-MT, o 

Cuiabá e o União garantiram vaga 
para semifinal do Campeonato 
Mato-grossense Sub-19.  

Em disputa equilibrada, o 
Mixto foi a primeira equipe a 
garantir a classificação, o 
Alvinegro da Vargas venceu o 
Nova Mutum nos pênaltis por 4 a 
2. 

O  Atlético também levou 
a melhor nos pênaltis vencendo 
por 4 a 3. 
O empate entre Cuiabá e Grêmio 
Sorriso, no estádio Egídio 
Preima, garantiu ao Dourado a 
classificação na semifinal. A 
garotada do Cuiabá foi a terceira 
equipe a garantir a vaga. O 
Dourado segurou o empate por 0 

A garotada do Atlético 
Mato-grossense jogou contra o 
Dom Bosco no estádio Dito 
Souza, precisando de vitória por 
um gol de vantagem para levar a 
decisão às penalidades.

Os gols da partida foram 
marcados por Caio e Gabriel. 

O  a d v e r s á r i o  d o  
Vermelhinho será o Mixto, que 
eliminou o Nova Mutum no 
sábado. 

A outra semifinal será 
entre Atlético-MT x Cuiabá.

a 0, fora de casa, e se classificou 
após abrir vantagem no confronto 
de ida, na vitória por 1 a 0. 

O União recebeu o 
Luverdense ontem (23), no 
estádio Luthero Lopes. O 
Colorado venceu por 2 a 0 e se 
garantiu na 3ª fase da competição.

 Cu iabá  venceu  o  OPalmeiras por 2 a 0, neste 
domingo, e conquistou 

três pontos importantes no 
Campeonato Brasileiro. Os gols 

válido pela 17ª rodada. 
Com o resultado, o Cuiabá 

chegou aos 20 pontos e assumiu 
provisoriamente a 12ª posição. Na 
próxima rodada, o Dourado visita 

foram marcados por Clayson, 
logo no primeiro minuto de jogo, 
e Uillian Correia, nos minutos 
finais. O duelo foi disputado no 
Allianz Parque, em São Paulo, 

SÉRIE A

Cuiabá vence o Palmeiras e se afasta da 
 zona de rebaixamento do Brasileirão 

Com o resultado, o Cuiabá chegou aos 20 pontos e assumiu provisoriamente a 12ª posição 

Só Notícias 

Com a vitória, Cuiabá saiu da zona de rebaixamento  

MATO-GROSSENSE

Mixto, Atlético-MT, Cuiabá e União 
 disputarão as semifinais do Sub-19 

Da Redação 

União se classificou, no último jogo das quartas de finais  
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O Sol deixa Leão e começa 
sua caminhada anual em 
Virgem, marcando o início 
de um ciclo em que você 
estará mais voltado para a 
organização de sua rotina, 

especialmente a de trabalho. O período 
pode estar relacionado com a chegada ou 
aprovação de um novo projeto ou com um 
plano de melhoria de sua saúde.

O Sol deixa Leão e começa 
sua caminhada anual em 
Virgem, marcando o início 
de um ciclo em que você 
estará mais voltado para os 
divertimentos e prazer. 

Novas amizades podem ser feitas e, entre 
elas, uma pessoa especial pode mexer com 
seu coração. Um romance bastante estável 
e confiável pode começar.

O Sol deixa Leão e começa 
sua caminhada anual em 
Virgem, marcando o início de 
um ciclo em que você estará 
mais fechado e voltado para 
sua vida doméstica e familiar. 

Sua casa se torna um lugar de paz e 
acolhimento, em que você pode decidir 
receber amigos queridos e parentes mais 
próximos. 

O Sol deixa Leão e começa 
sua caminhada anual em 
Virgem, marcando o início de 
u m  c i c l o  d e  m a i o r  
envolvimento com atividades 
mentais e intelectuais, de 

movimento na vida social e aproximação de 
amigos. O período é ótimo para planejar, 
criar e assinar projetos e contratos. Bom 
também para viagens rápidas.

O Sol deixa seu signo e 
começa sua caminhada anual 
em Virgem, marcando o 
início de um ciclo de 
movimento em sua vida 
material e financeira, através 

de boas notícias no setor. O período pode 
estar relacionado com um aumento de 
salário ou um projeto que começa a 
apresentar bons resultados financeiros. 

O Sol deixa Leão e começa 
sua caminhada anual em 
Virgem, marcando o início de 
u m  c i c l o  d e  m a i o r  
envolvimento com suas 
finanças, especialmente as 

que se relacionam com sócios e parceiros 
financeiros. Uma grande soma de dinheiro 
pode estar envolvida em um novo projeto ou 
investimento.

O Sol deixa Leão e começa 
sua caminhada anual em 
Virgem, marcando o início de 
um ciclo de interiorização e 
n e c e s s i d a d e  d e  
distanciamento de tudo e de 

todos. Sua energia vital está mais baixa, 
portanto, é um momento importante para 
cuidar com mais carinho de sua saúde. Bom 
também para planejar um novo projeto nos 
bastidores. 

O Sol deixa Leão e começa 
sua caminhada anual em 
Virgem, marcando o início de 
u m  c i c l o  d e  m a i o r  
envolvimento com a vida 
social e aproximação de 
amigos. O período é ótimo 

para fazer novos contatos pessoais e 
comerciais, especialmente com grandes 
empresas, clubes e instituições. 

O Sol deixa Leão e começa 
sua caminhada anual em 
Virgem, marcando o início 
de um ciclo de maior 
envolvimento com seu 

mundo espiritual e busca de uma filosofia 
de vida condizente com suas crenças. O 
período pode envolver também, um 
projeto relacionado a uma viagem de 
estudos ou mudança de país. 

O Sol deixa Leão e começa 
sua caminhada anual em 
Virgem, marcando o início 
de um ciclo de movimento 
na vida social e aproximação 
de amigos, novos e antigos. 

Os relacionamentos,  pessoais  e  
profissionais são beneficiados. Um 
romance pode começar ou uma sociedade 
ser negociada.

O Sol deixa Leão e começa 
sua caminhada anual em seu 
signo, marcando o início de 
um novo ciclo; um novo ano 
astrológico começa. Chegou 
a hora de colocar em prática 

os projetos que foram idealizados nas 
últimas semanas. O período é ótimo para 
novos inícios, pois todo passo será 
iluminado. 

O Sol deixa Leão e começa 
sua caminhada anual em 
Virgem, marcando o início 
de um ciclo de maior 
e n v o l v i m e n t o  c o m  o  

trabalho e a carreira. O período pode estar 
relacionado com a aprovação de um novo 
projeto, envolvendo-o diretamente. O 
período promete sucesso e melhora da 
imagem profissional.

HORÓSCOPO********** **********

By Rosane Michels

Bodas de Ouro Pedro e Maria 

No rol de aniversariantes flagramos 
apagando velinha a simpática Adilza 
Garcia que comemorou a data no 
aconchego do lar, recebendo o carinho 
mais que especial do maridão Sidney  e 
filhos. Feliz Niver! 

Parabenizamos o advogado Victor Luíz, do Escritório Simões 
Santos e Nascimento Sociedade de Advocacia, que no sábado 
recebeu os abraços do rol de amigos pela passagem do seu 
natalício. Está coluna deseja muita luz e sabedoria nesse novo 
ano de vida.  

Brindando mais um ano 
d e  v i d a  n o s s o  
colaborador Eudes da 
Silva Couto (Dodo), a 
quem desejamos paz, 
saúde e amor.  Que 
Deus  lhe  abençoe  
g r a n d e m e n t e  c o m  
muitas conquistas e 
realizações. Tim tim! Na 
foto com a esposa.

Festejou idade nova em ritmo de festa na 
capital a linda Karla Murielly Tavares, 
que recebeu os abraços da família e 
amigos que cantaram o tradicional 
Parabéns. Karlinha que você possa ter 
muitos anos de vida abençoados e que os 
dias futuros sejam todos de harmonia, 
amor e desejos realizados. Felicidades 
gata! 

***********

***********

Nossos aplausos aos organizadores e parceiros da 1ª Romaria Ambiental da Juventude realizada em 
Cáceres no fim de semana. Evento nota mil que merece nosso registro e reconhecimento pela preocupação 
em despertar nos jovens o respeito pelo Meio Ambiente.  
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